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Scope 

Dit document is van toepassing op Oracle Cloud Services for Industry (OCI) en Oracle Hospitality and Oracle Retail Cloud (OHRC). 

OCI ondersteunt de cloud offerings die worden geboden door de Communications Global Business Unit, de Financial Services Global 

Business Unit, de Health Sciences Global Business Unit, de Construction and Engineering Global Business Unit en de Utilities Global 

Business Unit.  

OHRC ondersteunt de cloud offerings die worden geboden door de Hospitality Global Business Unit en de Retail Global Business Unit, 

met uitzondering van de volgende cloud offerings van de Retail Global Business Unit die door OCI worden gehost: 

 Oracle Retail Advanced Science Engine Foundation Cloud Service 

o Oracle Retail Advanced Clustering Cloud Service 

o Oracle Retail Assortment and Space Optimization Cloud Service 

o Oracle Retail Customer Decision Tree and Demand Transference Science Cloud Service 

 Oracle Retail Insights 

o Oracle Retail Merchandising Insights Cloud Service 

o Oracle Retail Customer Insights Cloud Service 

o Oracle Retail Market Basket Insights Cloud Service 

 Oracle Retail Merchandise Financial Planning Cloud Service 

 Oracle Retail Demand Forecasting Cloud Service 

 

Dit document is een aanvulling op de Oracle Cloud Hosting en Delivery Policies en Oracle Practice-documenten. Het doel ervan is om 

uitzonderingen en bijkomende bepalingen specifiek van toepassing op de Oracle Global Business Units aan te geven. 

 

Servicebeschikbaarheid 

Voor het berekenen van het Servicebeschikbaarheidsniveau van de Oracle Cloud Services betekent ‘Beschikbaarheid’ of ‘Beschikbaar’ 

dat u en uw gebruikers zich kunnen aanmelden bij en toegang hebben tot het OLTP- of transactionele gedeelte van Cloud Services. 

Aan het einde van elke kalendermaand van de Services Period onder een ordering document meet Oracle het 

‘Systeembeschikbaarheidsniveau’ van de direct voorafgaande maand. Tenzij anders gedefinieerd in de Service Descriptions, meet 

Oracle het Systeembeschikbaarheidsniveau door het verschil tussen het totale aantal minuten in de maandelijkse meetperiode en 

enige Ongeplande Downtime te delen door het totale aantal minuten in de meetperiode, en het resultaat vervolgens te 

vermenigvuldigen met 100 om tot een percentage te komen. 

Doelstellingen voor het Beoogde servicebeschikbaarheidsniveau zijn zoals uiteengezet in de sectie Oracle Cloud Service Level 

Objective Policy van het document Oracle Cloud Hosting en Delivery Policies, of in de van toepassing zijnde Service Description 

behorend bij de specifieke Global Business Unit cloud service. 

Oracle probeert om een Beoogd systeembeschikbaarheidsniveau te behalen gedurende de meetperiode van elke kalendermaand, 

vanaf de activering van de productieomgeving door Oracle. 
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Rapporteren van Beschikbaarheid  

Oracle zal op verzoek Beschikbaarheidsrapporten verstrekken voor een specifieke periode. 

Oracle Cloud Security Policy 

Aanvullende informatie over de beveiligingspraktijken van Oracle ten aanzien van Oracle Global Business Unit Cloud Services is op 

verzoek verkrijgbaar.  

 

Change Management 

Toepassingsupgrades en -updates 

Oracle vereist van alle klanten van Cloud Services dat zij hun softwareversies actueel houden met de softwareversies die Oracle als 

algemeen beschikbaar (Generally Available; GA) aanduidt voor dergelijke Services. Software updates of upgrades volgen op de 

vrijgave van elke GA-release en zijn vereist voor de Services om de versies actueel te houden. Voor bepaalde Cloud Services voert 

Oracle upgrades uit door uw niet-productieomgeving te upgraden naar de nieuwste versie van het Cloud-product voordat de 

productieomgeving wordt geüpgraded. 

De Oracle Cloud Hosting en Delivery Policies, zoals de Service Levels Objective Policy, de doelstellingen van de Disaster Recovery 

Service Policy en de Support Policy, zijn afhankelijk van het actueel houden door u van de meest recente GA-versie. Oracle is niet 

verantwoordelijk voor prestatie- of beveiligingsproblemen die bij de Cloud Services optreden die een gevolg zijn van het gebruik van 

oudere versies. Oracle zal u vooraf in kennis stellen van updates of upgrades die serviceonderbreking voor u inhouden. 

OCI plant toepassingsupgrades op elke 2e en 4e vrijdag van de maand tussen 21:00 en 06:00 (plaatselijke tijd van datacenter). Als u in 

aanmerking komt om uw eigen window voor upgrades te selecteren, neemt Oracle contact met u op om het moment van de upgrade te 

coördineren, of kan u een tijd en datum selecteren, met uitzondering van geblokkeerde tijdsperioden die Oracle reserveert voor 

onderhoud van core systemen. 

OHRC zal een tijdstip voor de upgrade aan uw toewijzen bij voltooiing van de provisioning en, waar mogelijk, op een moment waarbij 

de impact op uw bedrijfsvoering minimaal is. Upgrades zullen worden gepland tussen 20:00 en 06:00 (plaatselijke tijd van datacenter), 

op maandag tot en met zondag. 

 

Toepassingswijzigingen 

Toegang tot productieservers op besturingssysteem- en databaseniveau is beperkt tot Oracle Cloud for Industry Services en 

Application Management-groepen. Aanpassingen door de Klant aan de toepassing zijn alleen toegestaan via de gedefinieerde 

gebruikersinterface, webservice of een gestandaardiseerde API. Wijziging of uitbreiding van de onderliggende basistoepassingscode is 

niet toegestaan als een mechanisme voor het aanpassen van de toepassing. 

 

Onderhoud van core systemen 

Onderhoud van core systemen omvat wijzigingen in hardware, netwerksystemen, beveiligingssystemen, besturingssystemen, 

opslagsystemen of algemeen ondersteunende software van de cloudinfrastructuur. Onderhoud van core systemen kan leiden tot 
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serviceonderbreking. Oracle doet er alles aan eventuele serviceonderbreking als gevolg van onderhoud van core systemen te beperken 

tot minder dan 2 uur tijdens een geplande serviceperiode. Oracle kan ervoor kiezen geen onderhoud van core systemen te plannen. 

Voor OCI valt de geplande serviceperiode voor onderhoud van core systemen op vrijdagen en zal deze door Oracle worden gepland 

tussen 21:00 en 06:00 (plaatselijke tijd van datacenter). Dit is een vast onderhoudswindow en u zal geen kennisgevingen van het 

aanstaande onderhoud van core systemen ontvangen. 

Voor OHRC valt de geplande serviceperiode voor onderhoud van core systemen op dinsdagen en zal deze door Oracle worden 

gepland tussen 21:00 en 06:00 (plaatselijke tijd van datacenter). Oracle zal u vooraf in kennis stellen van aanstaand onderhoud van 

core systemen dat serviceonderbreking voor u inhoudt.  

Routineonderhoud aan infrastructuur 

Oracle voert routineonderhoud van de infrastructuur uit om de omgeving up-to-date te houden en capaciteit en stabiliteit te bieden. 

Routineonderhoud zal naar verwachting niet leiden tot serviceonderbreking. Waar mogelijk zal routineonderhoud van de infrastructuur 

worden uitgevoerd tijdens het window voor onderhoud van core systemen, en wordt hetzelfde meldingsbeleid aangehouden. 

 

Einde levensduur voor Oracle Business Unit Cloud Services 

Voor bepaalde Cloud Services is mogelijk informatie over het EOL-beleid (End of Life) beschikbaar. Waar van toepassing, is de 
documentatie hier beschikbaar: http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services 

 

Disaster Recovery 

Disaster recovery services zijn bedoeld om herstel van services mogelijk te maken als sprake is van een ‘disaster’, zoals vastgesteld 

door Oracle, die resulteert in het verlies van een datacenter en de onbeschikbaarheid van bijbehorende services. Binnen het kader van 

dit beleid wordt met ‘disaster’ een ongeplande gebeurtenis of toestand bedoeld die leidt tot volledig verlies van toegang tot de primaire 

locatie die wordt gebruikt voor het leveren van de Oracle Cloud Services, waardoor de productieomgevingen van de Klant op de 

primaire locatie niet beschikbaar zijn.  

De Recovery Time Objectives (RTO) en Recovery Point Objectives (RPO) zijn niet van toepassing op uw aanpassingen die afhankelijk 

zijn van externe componenten of third party software. Tijdens een actieve failover worden niet-kritische fixes en verzoeken tot 

verbetering niet ondersteund. U bent als enige verantwoordelijk voor problemen voortvloeiend uit het gebruik van third party software en 

aanpassingen aan de programma’s en services van Oracle. 

De RTO- en RPO-doelstellingen zijn zoals uiteengezet in de van toepassing zijnde Service Description behorend bij de specifieke 

Global Business Unit cloud service. 

 

Na de vaststelling door Oracle van een ‘disaster’ voert Oracle het Disaster Recovery Plan uit om productiegegevens tot de meest 

recente beschikbare toestand te herstellen om de productieomgevingen van de getroffen Cloud Services te reconstrueren met de 

Recovery Time Objective en Recovery Point Objective zoals gedefinieerd in de Service Description voor de desbetreffende Global 

Business Unit cloud service. Voor de duur van de ‘disaster’ kunnen de prestaties van de productieservices afnemen. 

Recovery Time Objective (RTO) is de doelstelling van Oracle ten aanzien van de maximale tijdsperiode tussen het besluit van Oracle 

om het herstelproces naar de secundaire locatie te activeren naar aanleiding van een vastgestelde ‘disaster’, en het moment waarop u 

http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services
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productieactiviteiten kan hervatten in de secundaire productieomgeving. Als het besluit tot failover wordt genomen tijdens de periode 

waarin een upgrade wordt uitgevoerd op de secundaire locatie, heeft de RTO ook betrekking op de benodigde tijd om de upgrade te 

voltooien.  

Recovery Point Objective (RPO) is de doelstelling van Oracle ten aanzien van de maximale tijdsduur waarbinnen gegevens verloren 

kunnen gaan als sprake is van een ‘disaster’. De RPO-tijd omvat geen gegevens die worden geladen wanneer de ‘disaster’ optreedt. 

 

Overdracht van informatie  

Secure File Transfer Protocol (sFTP) 

De sFTP-services (Secure File Transfer Protocol) zijn systemen met beperkte toegang voor het op een veilige manier uploaden of 

downloaden van bestanden. Downloads/uploads via sFTP worden vastgelegd in een elektronisch auditlogboek met daarin onder 

andere: datum en tijd, gebruikersnaam en naam van bestand dat is geüpload/gedownload. 

Traceerbaarheid van gebruikersverzoeken tot sFTP-toegang en wijzigingen in toegangsrechten is mogelijk via 
wijzigingenbeheerprocessen. 

Gebruik van accounts 

Oracle behoudt zich het recht voor om de toegang tot of het gebruik van de sFTP-service te beperken, of om de toegang te verwijderen 

voor afwijkende gebruikers, sites of Klanten, zonder voorafgaande kennisgeving, zodra het gebruik van de service niet in 

overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden is. Toegang tot specifieke mappen wordt aan elke account toegekend op basis van het 

principe van minimale bevoegdheden. Klantaccounts hebben volledige lezen/schrijven-toegang tot de gegevens in elke map waartoe 

de gebruiker toegang heeft. 

Technische controles die worden toegepast garanderen vertrouwelijkheid van gegevens en voorkomen onbevoegde toegang tot de 

gegevens van andere accounts. Pogingen om toegang te verkrijgen tot mappen waartoe een bepaalde account niet gerechtigd is 

vormen een schending van de gebruiksvoorwaarden, en de account kan in dat geval worden opgeschort. Oracle is niet verantwoordelijk 

voor onbevoegde toegang door de Klant tot gegevens binnen een map met een account met toegestane en goedgekeurde toegang. 

Provisioning van accounts 

Momenteel worden sFTP-accounts gemaakt met een krachtig wachtwoord van 10 tekens. Het wachtwoord van de account wordt via e-

mail verzonden naar het adres dat aan de account is gekoppeld. Daarom moet het e-mailadres dat aan een account is gekoppeld een 

geldig, individueel adres zijn en geen adres van een gedeelde account of e-maildistributielijst van het bedrijf. Inactieve accounts worden 

uitgeschakeld en daarna volgens het volgende schema verwijderd:  

Accounts die langer dan 3 maanden inactief zijn, worden uitgeschakeld. Accounts die langer dan 6 maanden inactief zijn, worden 

verwijderd. 

De Klant moet een verzoek indienen via het ticketingsysteem om accounts te beëindigen die niet langer nodig zijn of moeten worden 

ingetrokken. 

Authenticatie van accounts 

Wachtwoorden worden automatisch gegenereerd en kunnen niet door de houder van de account worden gewijzigd of door Oracle 

worden hersteld. Als een wachtwoord moet worden gewijzigd of opnieuw moeten worden ingesteld, moet de houder van de account 
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een formeel wijzigingsverzoek indienen via het ticketingsysteem om een nieuw wachtwoord te laten genereren. Het bijgewerkte 

wachtwoord van de account wordt via e-mail verzonden naar het adres dat aan de account is gekoppeld.  

Authenticatie van accounts – Alternatieve automatiseringsmethoden 

De sFTP-service ondersteunt openbare-sleutelauthenticatie; een methode voor automatisch inloggen zonder wachtwoord. Elke account 

heeft een openbare-sleutelmap. Door een lokaal particuliere- en openbare-sleutelpaar te genereren, het openbare-sleutelbestand naar 

deze map te uploaden en de clientsoftware te configureren voor gebruik van openbare-sleutelauthenticatie, kan een account inloggen 

zonder dat om een wachtwoord wordt gevraagd. Oracle ondersteunt meerdere openbare-sleutelbestanden per account.  

Acceptable Use  

Alle gegevens die via de sFTP-service worden overgedragen, moeten bedoeld zijn voor het specifieke bedrijfsdoel en ter ondersteuning 

van de door de Klant gehoste omgeving(en). De sFTP-service mag niet worden gebruikt voor gegevensback-ups, tijdelijke opslag, niet-

gelicentieerde door copyright beschermde materialen of andere illegale materialen. Klantintegraties waarbij agents of ‘scripts’ voor 

geautomatiseerde gegevensoverdracht worden gebruikt zijn toegestaan, maar deze moeten handmatig worden uitgevoerd of volgens 

een periodiek schema dat een sFTP-verbindingssnelheid van 10 keer per uur niet overschrijdt. Het gebruik van geautomatiseerde 

processen die agressief verbinding maken, of niet op juiste wijze verbinding maken, geen verificatie uitvoeren, geen gepaste 

bestandsoverdracht uitvoeren of niet op juiste wijze de verbinding verbreken, vormt een schending van de gebruiksvoorwaarden.  

Data Storage  

Gegevens die op de sFTP-server worden opgeslagen, worden automatisch na 60 dagen verwijderd. Alle inkomende en uitgaande 

sFTP-gegevens worden beschouwd als tijdelijke gegevens en worden niet opgenomen in back-upretentie. De enige uitzondering hierop 

is dat de mapstructuur en informatie over SSH-loginsleutelbestanden behouden blijven en niet automatisch worden verwijderd. 

Encryptievereisten voor payload – Opgeslagen gegevens  

Als op de services externe wettelijke voorschriften van toepassing zijn zoals PCI DSS die encryptie van opgeslagen gegevens vereist, 

zal de configuratie van de Oracle sFTP-service voor de uitrol encryptie van de gehele schijf toepassen, of de service wordt 

geconfigureerd voor acceptatie van inkomende gegevensbestanden versleuteld met een door Oracle geleverde openbare sleutel of 

x.509-certificaat. Omgekeerd, wanneer de service integraties voor uitgaande gegevens en bestandsoverdracht omvat, moet de Klant 

Oracle een bonafide x.509-certificaat verstrekken voor sFTP-gegevensintegraties.  

Encryptievereisten – Overdracht  

Industriebeveiligingsnormen en Oracle-beveiligingsbeleid vereisen op end-to-end (socket-to-socket) gebaseerde transportencryptie 

voor gegevensuitwisseling. Het gebruik van FTP over SSL (FTPS) en FTP garandeert niet dat transportencryptie goed wordt 

gehandhaafd of toegepast tijdens het initiëren van de gegevensverbinding. Bij gebruik van het laatstgenoemde protocol (FTP) is 

helemaal geen sprake van transportencryptie. Daarom zijn Oracle-normen ten aanzien van gegevensoverdracht beperkt tot sFTP met 

het doel de vertrouwelijkheid van gegevensoverdrachten tussen Oracle en de Klant te garanderen.  
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Naleving  

Auditrapporten 
 

Auditrapporten en nalevingsbrieven van Oracle Cloud Services worden periodiek gepubliceerd door de externe auditeurs van Oracle. 

De rapporten en brieven zijn mogelijk niet altijd beschikbaar voor alle services. De Klant kan een exemplaar aanvragen van het huidige 

gepubliceerde auditrapport dat of de huidige gepubliceerde nalevingsbrief die beschikbaar is voor een bepaalde Oracle Cloud Service, 

zoals van toepassing, door contact op te nemen met zijn Oracle-verkoper of aangewezen Oracle-accountcontactpersoon en de 

volgende informatie te verstrekken:  
 

 Bedrijfsnaam  

 Naam contactpersoon  

 Functie  

 E-mailadres ontvanger  

 Onderbouwing verzoek (bijv. omschrijving van doel en beoogd gebruik) 
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